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Rimminneva, Kuortane, Etelä-Pohjanmaa

Sijainti
Kohde sijaitsee noin 7 km Kuortaneen Rasulan kylältä länteen.
Suo sijaitsee osittain myös Lapuan puolella.
Pinta-ala
Karttarajauksen pinta-ala on noin 53 hehtaaria.
Maanomistus
Vapo oy
Yleiskuvaus
Suo on lähes luonnontilainen. Reunaojitukset ovat kuivattaneet ainoastaan hiukan suon laiteita.
Lyhytkortinen kuivahko aapasuo.
Rimminnevan ja siihen liittyvien Peräneva-Mikoneva -alueet on vesitaloudellisesti yhtenäinen
suomuodostuma. Kohteessa on pohjoisten aapasoiden ja läntisten keidassoiden piirteitä, jotka
sekoittuvat kohteella keskenään. Kohde edustaa kokonaisuutena hyvin karua suoluontoa, ja
ravinteikkaimmat suotyypit liittyvät kohtiin, joita pitkin vesi on aikojen saatossa virrannut. Paikoin
nämä alueet ovat laajentuneet melko laajoiksi suon osiksi, joilla esiintyy tyypillisesti
niukkaravinteista rimpinevaa, kalvakkanevaa ja lyhytkorsinevaa. Erityisesti kohteen reunaosissa,
mutta monin paikoin keskiosissakin, on laajoja puuttomia rahka- ja keidasrämealueita. Kohteella ja
sen ympäristössä tehdyt ojitukset ovat osittain vaikuttaneet veden luontaiseen virtaamiseen ja
leviämiseen kohteen alueella.
METSO-arvot ja muut erityiset luontoarvot
Alueella esiintyy ruskopiirtoheinä, joka on alueellisesti uhanalainen laji (RT) ja valtakunnallisesti
silmälläpidettävä (NT). Sitä kasvaa nevojen ja rämeiden rimpipinnoilla harvakseltaan. Suotyypit
rimpineva, keidasräme, kalvakkaneva ovat vaarantuneita (VU).
Rimminneva on riistan ja linnuston puolesta arvokas. Rimminneva on teerien tärkeä soidinalue.
Rimminnevan laiteilta on löytynyt runsaasti merkkejä metsäkanalintujen kiepeistä. Suolta voi vielä
tavata harvinaistuneen riekon. Arvokkain lintulaji on maakotka, jonka reviiriin Rimminneva kuuluu.
Kotka on pesinyt Kaulalamminnevan ja Tausnevan välisellä kannaksella onnistuneesti vuonna 2003,
pesintäyrityksiä on ollut vuosina 2008 ja 2009. Kotkaparista on pesimäaikaisia havaintoja
Rimminnevalta.
Hyönteiskartoituksissa suolta on tavattu suovenhokas (erittäin uhanalainen ja erityisesti suojeltava
laji).
Lajisto
Maakotka (VU), riekko (VU), teeri, metso,
Yhteenveto suojeluarvoista

Alueen soiden liittyminen toisiinsa (kytkeytyneisyys) on edelleen, suurista muutoksista huolimatta,
poikkeuksellisen hyvä Etelä-Pohjanmaan olosuhteissa.
Kohde on keskellä laajaa Peräneva-Rimminneva-Kaulalamminnevan suoaluetta
Muuta
Turvetuotannon uhka edelleen, vaikka KHO antoi kielteisen päätöksen 27.8.2015, jolloin KHO
hylkäsi Vapon valituksen (KHO:2015:124).
Tietolähteet
-Päätietolähde on Esko ja Terttu Rajalan maastokäynti 11.6.2015.
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